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Oponentský posudek bakalářské práce Lukáše Šmídka 
 

Bakalářská práce Lukáše Šmídka „Pošumavský kras a jeho strukturně-tektonická 

charakteristika“ má celkový rozsah 77 stran včetně příloh a je členěna do šesti základních kapitol. 

Práce má charakter regionálně zaměřené rešerše doplněné o jednoduchou morfometrickou 

charakteristiku a specializovaný terénní výzkum. Autor si klade za cíl prozkoumat a charakterizovat 

jednotlivé lokality s výskytem krasových hornin z hlediska geomorfologie a jejich strukturně-

tektonických charakteristik. Jako hlavní cíl dále uvádí: „ …vytvoření souborného díla, které by se 

zabývalo problematikou této oblasti jakožto celku.“ Taková formulace hlavního cíle se mi zdá 

poněkud nekonkrétní a zasloužila by si rozvést například do podrobnějšího soupisu dílčích cílů či 

hypotéz. V úvodu chybí zásadní sdělení o tom, jaký význam má výzkum strukturně-tektonických 

charakteristik a proč je tedy dobré se jím zabývat. Co se týká struktury, je bakalářská práce logicky 

uspořádaná a obsahuje všechny části, které jsou požadovány u prací tohoto typu. Nicméně se 

domnívám, že by bylo vhodnější neslučovat metody a výsledky do jedné kapitoly, totéž platí i pro 

společnou kapitolu Diskuze a shrnutí výsledků. Rešeršní část a vlastní výsledky jsou v práci 

v poměru téměř 1:1, v mírný prospěch rešerše. 

  

K práci mám řadu konkrétních doporučení a faktických připomínek. 

V kapitole 2. Fyzickogeografická charakteristika se autor věnuje pouze geologickým a 

hydrologickým poměrům. V práci chybí části věnované klimatu, vegetaci, půdám a autor ani 

nezdůvodnil jejich vynechání. Ve fyzickogeografické charakteristice jsou zbytečně popisovány i 

oblasti mimo zájmové území. Není třeba popisovat geologii celé Šumavy, stojaté vody či části řek, 

které se již nenachází ve studovaném území. Přínosnější by bylo podrobněji charakterizovat jen ty 

části, které ovlivňují sledované krasové oblasti, a ušetřený prostor věnovat rešerši metodické či 

zahraniční literatury týkající se tématu. Podrobnější zpracování by si jistě zasloužila literatura 

věnovaná strukturně-tektonickým charakteristikám studovaného území, v textu není např. žádná 

zmínka o Pošumavském zlomu, který je ovšem součástí jedné z hypotéz na konci diskuze. Zdrojem 

takto zaměřené literatury by mohl být archiv Geofondu či knihovna ČGS.  

Kapitola 3 věnovaná rešerši informací o jednotlivých lokalitách s výskytem krasových 

hornin a popisu jejich polohy je na dobré úrovni. Na s. 22 autor bohužel již potřetí zbytečně uvádí 

informaci o změně směru odvodňování oblasti jižních Čech, tuto skutečnost již zmínil v kapitole 

2.1.2 a 2.2.1. Na s. 30 v popisu lokality Betaň autor cituje jako zdroj webové stránky 

http://geokatalog.webnode.cz, přičemž tato citace není přesná a navíc odkazuje na stránky vzniklé 

na základě bakalářské práce studenta Jihočeské univerzity. Jde tudíž o sekundární citaci bez 

možnosti dohledání zdrojového dokumentu, navíc se celý jeden odstavec shoduje z velké části 

s textem na webu. Přejímání informací z on-line zdrojů nejasného původu by nemělo být součástí 

seriózní vědecké práce.   
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Kapitola 4 obsahuje dohromady metodiku a výsledky, což není u vědeckých textů obvyklé. 

Autor pouze nastiňuje postupy, které využil při získání informací o jednotlivých zájmových 

lokalitách a značná část metodiky chybí. Cílem metodické části není „porovnat některé lokality 

výskytu krystalického vápence a zhodnotit je“ (s. 32), metodická část práce má představovat 

metodické postupy a využitý materiál, který posloužil k dosažení cílů práce. Autor nespecifikuje, 

jaké konkrétní analýzy tématických a topografických map použil, nekonkretizuje použitý digitální 

model reliéfu a na něm provedené morfometrické analýzy. Většina kapitoly 4 se mimo metodiky 

věnuje i polohovým charakteristikám jednotlivých lokalit zjištěných z mapových podkladů 

(nadmořská výška, obvod a plocha čoček vápence) a výsledkům strukturních měření. Proč autor 

znovu popisuje polohu jednotlivých jeskyní, které se věnoval již v části 3.2? Řada tvrzení v této 

části kapitoly 4 navíc patří spíše už do diskuze (např. větší část prvního odstavce na s. 34, 44, 46). 

Kapitola s výsledky by měla opravdu obsahovat pouze výsledky vlastního terénního měření nebo 

data získaná z rešerše a nějakým způsobem zpracovaná, ne údaje čistě rešeršního charakteru. Na str. 

43 nahoře autor cituje Clarka (1994; není bohužel uveden v seznamu literatury) a uvádí důležitost 

sledování charakteristik lineamentů pro určení geneze a procesů, které je utvářely. Toto tvrzení 

mělo být odrazovým můstkem rešeršní části. Mělo autora podnítit k rozboru vztahů mezi 

uspořádáním lineamentů a genezí reliéfu, k popisu vlastností, které se u lineamentů sledují a jakou 

mají interpretační hodnotu. 

Kapitola 5. Diskuze a shrnutí výsledků na 3 stranách představuje především souhrn toho, 

čemu se věnují jednotlivé části práce a hlavní výsledky. Diskuzní část se zdá být nedotažená do 

konce. Na str. 58 autor polemizuje například s hypotézou pocházející z webového zdroje 

http://geokatalog.webnode.cz, který nelze považovat za seriózní. Na konci kapitoly autor uvádí 

možný vliv Pošumavského zlomu na směr lineací v Malenické jeskyni a jeskyni na Betani, ale 

bohužel tuto hypotézu dále nerozvádí. Na závěr kapitoly autor uvádí lokality vhodné pro budoucí 

monitoring mikrotektonických pohybů. Škoda, že se tomuto typu monitoringu a jeho účelu autor 

nevěnoval v rešeršní části. Kapitola 6 přehledně shrnuje hlavní závěry práce.   

K textu mám tyto další drobnější připomínky. Pleistocén není součástí starších prvohory, 

jak je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vývoj georeliéfu (s. 17). Na obr. 2 (s. 23) chybí v legendě světle 

zelené plochy. Opuštěný lom na s. 24 je u Přešťovic ne u Přeštic. Pojem diluviální vyskytující se na 

několika místech textu je zastaralým a už se desítky let nepoužívá, odpovídá dnešnímu pojmu 

pleistocénní (např. s. 31). U geologické mapy na obr. 6 chybí legenda, směrovka a měřítko. 

V odborném geomorfologickém textu bych doporučovala pojmy „poměrně strmý svah“ nahradit 

číselnými údaji o sklonitosti zjištěné z DMR nebo sklonoměrem v terénu. U souhrnných 

tektonických charakteristik (str. 44 - 46) autor neuvedl, jakou geologickou mapu použil a kolik 

zlomových linií měřil. Na str. 48 v tab. 4 je zbytečné uvádět údaje o obvodu se zaokrouhlením na 

setiny metrů, když je prostorová přesnost podkladu podstatně nižší. Pro zvýšení přehlednosti by 

bylo vhodné do map obr. 26 a 27 na str. 49 vložit topografický podklad (vodní toky, sídla) a dále 

mapy doplnit o legendu výškopisných údajů. Autor chybně označuje jako podklad uvedených map 

barevně odlišené vrstevnice, správně se jedná o klasifikovaný digitální model reliéfu. Obr. 26 na str. 

49 se znovu objevuje v přílohách na str. 73. 

 

K formální stránce textu mám následující hlavní poznámky: 

V popiscích grafických příloh není nutno uvádět slovo „Zdroj“ a stačí rovnou uvést citaci, 

např. http://geoportal.gov.cz; Hromas et al., 2009. Ve vědeckém textu se na grafické přílohy 

odvolává formou odkazu v závorce nikoli větami typu: „Na následujícím obrázku vidíte…“ apod. 

Na mnohých místech této práce navíc po uvedení obrazové přílohy následuje znovu její další popis, 

tak jsou věty tohoto charakteru zbytečné a jejich obsah je možno transformovat do popisku obrázku. 

Do map a růžicových diagramů se neuvádí jejich názvy, jelikož jsou už součástí samotného popisku 

obrázku. Grafická úprava map vytvořených autorem je pěkná, pouze by bylo dobré sjednotit 

grafickou podobu směrových růžic. Využití přímých citací v textu je nadbytečné. Větné konstrukce 

jsou v mnoha případech poněkud jazykově a formulačně neobratné a zbytečně snižují 

srozumitelnost textu. Plural majestaticus se v odborném textu nepoužívá, stejně tak by se měl autor 

vyvarovat používání archaických obratů a citově zabarvených frází typu „nejvyšší nadmořskou 

výškou se honosí…“, tvářnost krajiny apod. (s. 23, 48). 
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Literární zdroje jsou ve většině případů správně odcitované. V seznamu literatury chybí 

pouze práce Albrecht et al. (2003). Publikace s více autory se v seznamu literatury neuvádí se 

zkratkou et al., ale vyjmenovávají se všichni spoluautoři. U citace Chábera (1959) je chybně uveden 

název sborníku, který má být Sborník krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích. 

V textu autor špatně citoval data čerpaná ze zdroje označovaného jako Anděra, Zavřel et al. (2003). 

Jelikož se jedná pouze o editory monografie, jejíž jednotlivé kapitoly mají vlastní autory, uvádí se 

podle normy ČSN ISO 690-2 jméno autora jednotlivých použitých kapitol a následně in Anděra, 

Zavřel et al. (2003), odpovídajícím způsobem je tvořen i bibliografický záznam v seznamu 

literatury. Mají-li publikace dva autory, v textu se citují oba (Strahler et Strahler, 2000). Na 

několika místech chybí v textu citace. 

 

K práci mám následující doplňující dotazy: 

1. Proč autor do textu nezařadil charakteristiku klimatu, půd, fauny a vegetace studovaného 

území? 

2. Jakým způsobem byly vymezeny hranice oblastí výskytu krasových hornin? 

3. Který typ DMR (grid, TIN) a o jaké přesnosti byl použit? 

4. Které konkrétní typy lineací sledoval autor při strukturních měřeních? Který program byl 

využit k vyhodnocení měření a zkonstruování růžicových diagramů? 

5. Jaká kritéria byla zvolena pro výběr lokalit strukturních měření? 

6. Jakým způsobem byly voleny intervaly nadmořských výšek oblastí krasovějících hornin? 

7. Co konkrétně představuje charakteristika „vztah vůči okolí“ a jak byla vytvořena? 

 

V bakalářské práci Lukáše Šmídka celkově považuji za nejhodnotnější katalogizaci 

krasových lokalit a provedenou strukturní analýzu. Pozitivně hodnotím, že se autor neomezil pouze 

na rešerši literatury, ale získal zkušenosti i při samostatném terénním výzkumu. Je škoda, že plně 

nevyužil potenciál jím provedených analýz v kvalitně provedené diskuzi, která je nejslabším 

článkem této práce. Domnívám se, že kdyby autor do textu nezařadil pouze rešerši regionální české 

literatury, ale i literatury řešící obecně problém vztahu krasu a strukturně-tektonických poměrů či 

dohledal zahraniční studie vztažené k tomuto tématu, mohl značně obohatit svou práci. Jako 

nedostačující rovněž hodnotím metodickou část, která by měla být oddělena od výsledků a měla by 

být podrobnější. Práci místy uškodila jazyková neobratnost autora a zřejmě spěch, ve kterém byla 

pravděpodobně dokončována. 

Práce Lukáše Šmídka „Pošumavský kras a jeho strukturně-tektonické charakteristiky“ 

přináší některé nové poznatky o krasu ve sledovaném regionu a splňuje tím zadaný cíl práce. I přes 

výše uvedené nedostatky splňuje text základní kritéria pro bakalářskou práci a lze ho doporučit 

k obhajobě. Z důvodu většího počtu formálních i řady věcných chyb především v metodické části a 

v diskuzi navrhuji hodnocení stupněm dobře. 

 

 

           

V Praze dne 5. 9. 2011       RNDr. Klára Vočadlová 


